
نگاه

تمدن سازی اسالمی بدون وحدت 
شیعه و سنی ممکن نیست

وحدت بین مسلمانان باید 
مش��تی آهنی��ن ب��ر دهان 
یاوه گویان و اهانت کنندگان 
به س��احت مقدس حضرت 
ختم��ی مرتب��ت محم��د 
مصطفی صلی اهلل علیه و آله  بزند تا ابهت اسالم را 

مشاهده کنند. 
 وحدت نظری و عملی مسلمانان باید با قدرت 
فکری و علمی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و 
بهداشتی و امنیتی، دهان دشمنان را ببندد تا به 
بهانه آزادی بیان به مقدسات اسالم توهین نکنند. 
 اسالم دین جامع و کامل و هدایتگر در مسیر 
س��عادت دنیوی و اخروی انسان هاست. اسالم با 
اومانیس��م غربی که خدای سبحان را به حاشیه 
می راند مخالف است و بر کرامت و عزت انسان باور 
دارد. اسالم با عقالنیت خودبنیاد که به شکاکیت و 
نسبی گرایی می انجامد و وحی الهی را به حاشیه 
می راند مخالف است و بر عقل استداللگر و منطقی 
تاکید دارد.  اس��الم با سکوالریزم مخالف است؛ 
چون دین مبین اسالم، دنیاگرایی و نفی آخرت 

را نمی پذیرد و مروج »دنیا برای آخرت« است. 
 هیچ دینی از ادیان موجود همچون اسالم از 
عقالنیت و وحیانیت، از دنیا و آخرت و از مادیت 
و معنویت سخن نمی گوید و این نگاه جامع نگری 
است که تمدن س��عادتمند بشری را به ارمغان 
می آورد و اس��تعمارگران دنیا با همین اندیش��ه 
جامع مخالفند و لذا به هر وس��یله ای تمس��ک 
می کنند تا اسالم س��تیزی را رواج دهند و توده 
مردم را اس��الم گریز س��ازند. این استعمارگران، 
گاهی با س��اختن داعش و گاه��ی با توهین به 
نبی گرامی اسالم به بهانه آزادی بیان، به دنبال 
اسالم هراسی هستند؛ در حالی که تبصره ۲ ماده 
۱۹ حقوق بشر با این گونه آزادی های معارض با 

اخالق بشری مخالفت می کند. 
باید از حامیان سلمان رشدی پرسید: چطور 
طرح پرسش از هولوکاست، مصداق آزادی بیان 
نیس��ت و جرم تلقی می ش��ود لک��ن توهین به 

رسول اهلل اعظم، آزادی بیان است؟!!!
اهل بصیرت بارها گفته اند به اس��ناد غربی از 
جمله س��ند ۲۰۳۰ نمی توان اعتماد کرد، چون 
اینه��ا ش��عارهای زیبا می دهن��د و جوامع را در 
اس��ناد زیبا به تور می اندازند و سپس در تعیین 
مصادیق کار دیگری می کنند و با بازی های زبانی 
ویتگنشتاین، ش��هید قاسم سلیمانی مجاهد و 
امنیت س��از را تروریست می شمارند و در صحنه 
دیگر جدیدترین س��الح های نظامی خود را به 
داعش می دهند. دنیای امروز فریبنده ترین عصر 

خود را می گذراند. 
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 تل آویو  
دلتنگ    برجام

 روایت های مستند چگونه به تولیدات هنری
کمک می کند؟

تاریخ   شفاهی در
 خدمت قصه گویی

 تالش   بیشتر  برای
ساخت   مسکن

 اشد   مجازات   
در    محل جرم

گزارش »وطن امروز« از آخرین وضعیت اجرای 
»طرح نهضت ملی مسکن« پس از یک سال

 فرمانده کل انتظامی: زورگیر اتوبان نیایش 
باید در همان  محل اعدام شود

 مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی
 از فشارهای خود بر دولت ترامپ برای خروج 

آمریکا از برجام پشیمان هستند
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 پاس های
 بی حاصل

رشد   ۳۰ درصدی   بارش ها 
نسبت   به    سال گذشته

  اعتراف ها آرتص: اسرائیل جز شلوغ کاری
و لفاظی توخالی، سیاستی در قبال ایران ندارد

  زمین یک میلیون و 600 هزار واحد تأمین
 و ساخت یک میلیون واحد آغاز شده است

 ۱0 سال پس از دخالت،آتش افروزی و تالش برای براندازی حکومت بشار اسد 
اردوغان: برای مذاکره با بشار اسد مشکلی نداریم؛ باید در ارتباط با سوریه گام های بیشتری برداشته شود

 درباره پرسپولیس 
که این روزها هوادارانش را می ترساند

آب به شهرکرد رسید، به همدان هم می رسد

تیترهای امروز

ثمانه اک�وان: لیز چنی، دختر 
بزرگ »دیک چن��ی« معاون 
جورج بوش )پسر( که از معروف ترین جمهوری خواهان 
مخال��ف ترامپ در واش��نگتن اس��ت، در انتخابات 
درون حزبی جمهوری خواهان، موفق به پیروزی نشد و 
رقیب او که از حامیان اصلی ترامپ در ایالت وایومینگ 
است توانست پیروز رقابت برای انتخابات میان دوره ای 

کنگره باشد. 
لیز چنی در دور قبلی انتخابات کنگره توانس��ت 
۷۳ درصد رأی جمهوری  خواهان در ایالت وایومینگ 
را از آن خ��ود ک��رده و بدی��ن ترتی��ب ب��ه مجلس 
نمایندگان آمریکا راه پیدا کند. او با این حال از یک 
جمهوری خواه، تبدیل به بزرگ ترین حامی دموکرات ها 
در استیضاح ترامپ شد و در ۲ مرتبه استیضاح ترامپ 
در کنگره، نقش اصلی برای جلب حمایت نمایندگان 

جمهوری خواه را برعهده گرفت. 
همین مساله باعث شد ترامپ با عصبانیت شدید 
ب��ا او رفتار و عنوان کند حزب جمهوری خواه باید از 
»شر چنی راحت شود« زیرا او دیگر بر اساس خطوط 
سیاسی حزب رفتار نمی کند. چنی با این حال به عنوان 
 عضو حزب جمهوری خواه در کمیته بررسی حوادث

۶ ژانویه نیز حضور یافت و در این کمیته به نقش ترامپ 
در تشویق معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۲۰۲۰ برای حمله به ساختمان کنگره پرداخت. 
این مسائل اما باعث شد ترامپ قسم یاد کند که 
اجازه نمی ده��د او و ۹ نماینده جمهوری خواه دیگر 
که مواضعی مانند او داش��تند و علیه ترامپ فعالیت 
می کردند، دوباره به کنگره راه پیدا کنند. گزارش های 
رسانه های آمریکایی نش��ان می دهد از این ۱۰ نفر، 
در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان تنها یک 
نفر توانس��ته به مرحله نهایی راه پیدا کند و همه از 
دور رقابت ها خارج ش��ده اند. نکته جالب اینجاس��ت 
ک��ه همه این ۹ نف��ر، رقابت را به فردی باخته اند که 
ترامپ اعالم کرده بود جمهوری خواهان باید به او رأی 
دهند. خارج شدن لیز چنی و سایر جمهوری خواهان 
ضدترامپ از رقابت های انتخاباتی آمریکا، این گمانه را 
برای رسانه های آمریکایی ایجاد کرده است که احتماال 
حزب جمهوری خواه تا قبل از برگزاری کنگره و اعالم 
نامزدی ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۴، به یک پاکسازی 
بزرگ درون حزبی دست می زند؛ پاکسازی ای که باعث 
می ش��ود منتقدان ترامپ و جمهوری خواهان سنتی 
مانند حامیان بوش و ریگان، به آرامی از حزب خارج 

شده و نومحافظه کاران و افراد تندروی دیگری جای 
آنها را پر کنند. کسانی که به تئوری های توطئه مانند 
»کیوانان« باور دارند، زمینه های عقیدتی راست افراطی 
داش��ته، از برخورد با مهاجران و پناهجویان حمایت 
می کنند، تا حد زیادی به گروه های س��فیدبرترپندار 
نزدیک هستند و با اصالحات اجتماعی بشدت مخالفند. 
لیز چنی با این شکس��ت اما اعتماد  به  نفس خود 
را از دس��ت نداده و اعتقاد دارد حزب جمهوری خواه، 
حزبی فراتر از ترامپ است و در نهایت به اشتباه خود 
در حمای��ت افراطی از ترامپ پی می برد. او بر همین 
اساس تشویق شده که برای انتخابات ریاست جمهوری 
در س��ال ۲۰۲۴ اقدام کند و خود را حتی با آبراهام 
لینکلن نیز مقایسه کرده است. چنی بعد از شکست 
در رسیدن به مجلس نمایندگان آمریکا، اعالم کرد: 
»یکی از بزرگ ترین قهرمانان حزب ما یعنی آبراهام 
لینکلن، در راهیابی به مجلس نمایندگان و سنا شکست 
خورده بود و سرانجام برای انتخابات ریاست جمهوری 
پیش��رو شد و توانست این مقام را به دست بیاورد. او 
توانست »مهم ترین« انتخابات آمریکا را ببرد و همین 

مهم است«. او همچنین اضافه کرده است که لینکلن 
با این کار هم حزب جمهوری خواه را نجات داد و هم 

اتحاد ایاالت را حفظ کرد. 
لیز چنی حاال با شکست در مقابل هواداران ترامپ، 
خود را آبراهام لینکلنی می بیند که برای نجات حزب 
جمهوری خ��واه و تالش برای ایجاد و حفظ اتحاد در 
ای��االت مختلف، باید به ص��ورت قهرمان در صحنه 
سیاس��ت کشورش حاضر ش��ود. صحبت های اخیر 
لیز چنی اما درس های جالبی برای شناخت جامعه 
آمری��کا دارد. او جامعه و ش��رایط و فضای سیاس��ی 
آمریکا را مانند آمریکای زمان آبراهام لینکلن می داند؛ 
آمریکایی دوپاره و بشدت دوقطبی شده که در نهایت 
اختالفات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن را به سمت 
جنگ داخلی کشاند و البته حزب جمهوری خواهی که 
به شدت ضعیف است و باید با رهبری یک قهرمان، 
دوباره از نو احیا شود. حتی اگر این احیا هزینه ای مانند 

جنگ داخلی داشته باشد. 
نکت��ه جالب توج��ه در این ماجرا این اس��ت که 
دموکرات ها قرار است تا حدی از ریاست جمهوری لیز 

چنی و نامزد ش��دن او از طرف حزب جمهوری خواه 
حمایت کنند. آنها که می دانند در درون حزب، این تنها 
ترامپ است که باالترین آرای اعضای حزب و حامیان 
مالی آنها را با خود به همراه دارد، ترجیح می دهند با 
ایجاد چند دستگی در حزب جمهوری خواه، این حزب 
را به سمت درگیری داخلی پیش ببرند؛ همان معضلی 
که خود به خاطر کهولت س��ن بای��دن با آن رو به رو 
هستند و حزب دموکرات را بشدت آسیب پذیر کرده 
است. آنها در شرایطی در حال ابرقهرمان ساختن از 
لیز چنی هستند که در درون حزب جمهوری خواه، 
بعد از ترامپ )در صورتی که اتفاق خاصی بیفتد و در 
نهایت نتواند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۴ انتخاب ش��ود( ران دسانتیس فرماندار 
فلوریدا، مایک پنس معاون ترامپ و مایک پمپئو وزیر 
سابق خارجه آمریکا در زمان ترامپ، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری هستند و همه آنها در نهایت تفکرات 

ترامپی را در آمریکا رواج خواهند داد. 
لیز چن��ی در این مرحله یک قهرمان اس��ت اما 
ن��ه قهرمان م��ردم آمریکا یا ح��زب جمهوری خواه؛ 
ابرقهرمانی خیالی برای حزب دموکرات که دوس��ت 
دارد به پاکسازی حزب جمهوری خواه بپردازد و تمام 
آثار و رد پای ترامپ را از این حزب پاک کرده و حزبی 

جدید برای این کشور برپا کند.

مه�دی امی�دی: »راز ناتمام« 
به بهان��ه پرداختن به زندگی و 
مبارزات شهید دکتر محمدجواد باهنر به تاریخ تاریک 
گروهک نفاق و ترور و همچنین مظلومیت یاران امام 
و مجاهدت های س��ربازان گمنام امام زمان)عج( نقبی  
زده اس��ت. یکی از ضروریات رس��انه ملی، پرداختن به 
تاریخ انقالب، بویژه قهرمانان و اس��وه های کش��ورمان 
است. نمایش زندگی افرادی چون شهید باهنر، می تواند 
برای جوانان هویت بخش و برای نسل های قبل، یادآور 
دوران درخشان انقالب و عصر ظهور رادمردان در سپهر 
سیاس��ی کشور باش��د. در واقع، قهرمانان ملی شیرازه 
تاریخ و هویت یک کشور هستند و در سایه آنهاست که 
یک ملت می تواند حس غرور و افتخار و اعتماد به خود 
را بازیابد. به رغم کم کاری های گذشته اما خوشبختانه 
صداوس��یما امروز در این زمینه پرتالش است. پس از 
تولید موفقیت آمیز فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« که 
برگرفته از یک سریال است و به ۲ اسوه دفاع مقدس یعنی 
شهیدان مهدی و حمید باکری می پردازد، این شب ها 
شاهد پخش سریال »راز ناتمام« با محوریت شهید باهنر 
هستیم؛ یکی از چهره های برجسته و بی ادعای انقالب که 
در فضای فرهنگی و هنری کشورمان حق او ادا نشده 

و تا به حال شاهد خلق اثر نمایشی درباره شهید باهنر 
نبودیم. این سریال گامی دیرهنگام � اما بجا � برای پر 
کردن این خأل است. »راز ناتمام« با ترفندی متفاوت سراغ 
نمایش مبارزات و زندگی خصوصی شهید باهنر رفته 
است. با توجه به اینکه پرداختن به گذشته در رسانه ها و 
آثار هنری هیچ گاه نمی تواند فارغ و بی تفاوت با اکنون و 
آینده باشد، در این سریال نیز با یک روایت چند خطی 
و داستان هایی در زمان ها و مکان های مختلف اما متواتر 
و متقاطع با هم، ماجراهای ۴5-۴۰ سال قبل، به امروز 
ما پیوند خورده است.  این مجموعه تلویزیونی در زمان 
حال آغاز می ش��ود؛ پرونده ای که منشأ آن به سال ۶۰ 
و انفجار در دفتر نخست وزیری بازمی گردد اما همچنان 
در جریان است و عوامل و مسببان ترور رئیس جمهور 
و نخس��ت وزیر وقت )شهیدان رجایی و باهنر( هنوز در 
کشورهای مختلف پرسه می زنند و در پی اجرای عملیات 
تروریستی جدید در کشور هستند. اما دستگاه امنیتی 
جمهوری اسالمی نیز آرام ننشسته و در آن سوی مرزها 

نیز در پی شکار تروریست هاست. داستان سریال »راز 
ناتمام« نیز با ماجرای تعقیب برخی نیروهای گروهک 
تروریس��ت منافقین در ترکیه شروع می شود. در کنار 
این، زندگی یکی از مأموران امنیتی که مسؤول پرونده 
پیگیری عامالن ترور شهیدان رجایی و باهنر است هم 
هدف تمرکز این سریال قرار گرفته است. رضا، این سرباز 
خستگی ناپذیر امنیتی است که باید گره از معمای پرونده 

باز کند و از طرف منافقین نیز زیر نظر است. 
»راز ناتم��ام« اگ��ر چ��ه ی��ک س��ریال تاریخی و 
زندگینامه محور یا به اصطالح بیوگرافیک است اما قالب 
اصلی انتخاب شده برای روایت در این سریال، پلیسی 
و معمایی اس��ت. قالبی محب��وب و پرجاذبه که امکان 
برقراری ارتباط مخاطب عام با موضوع را فراهم می کند. 
در کنار پرونده ترور و تالش مأموران برای نزدیک شدن 
به تروریس��ت ها، شاهد فالش بک و بازگشت به حدود 
نیم قرن قبل هستیم؛ دورانی که شهید باهنر یک منبری 
مبارز بود و رژیم شاهنشاهی، این روحانی مردمی را هدف 

آزار و اذی��ت قرار می داد. در این بخش از س��ریال هم 
دستگاه مخوف ظلم و ستم و خفقان طاغوت به تصویر 
کشیده شده است و مخاطب می تواند بخش کوچکی از 
واقعیت های عصر پهلوی و همچنین حوادث منجر و منتج 
به پیروزی انقالب اسالمی و حماسه آفرینی های دالورانی 

چون محمدجواد باهنر را نظاره کند. 
»راز ناتمام« برای نخس��تین بار در یک اثر نمایشی، 
جزئیات زندگی ش��هید باهنر، این بزرگمرد آرام و سر 
ب��ه زیر انقالب را نمای��ش می دهد؛ جزئیاتی که ارزش 
دراماتیک باالیی دارند و نمایش آنها متناس��ب با یک 
سریال تلویزیونی است، به همین دلیل هم بخش هایی 
از این سریال که به دوران انقالب اختصاص دارد، از تازگی 
و جذابیت بسیاری برخوردار است و فضایی توأم با درد 
و ت��راژدی، درام و گاهی حتی طنز دارد. به طور مثال، 
نحوه گریختن شهید باهنر از بازداشت و سر کار گذاشتن 
بازجوهای ساواک در مرتبه دوم که مورد بازجویی قرار 
می گی��رد، یک موقعیت کمی��ک را فراهم می کند. در 

واق��ع، »راز ناتم��ام« ۳ موضوع و ۳ داس��تان را در یک 
بس��ته، نمایش می دهد؛ هم به بخشی از تاریخ انقالب 
با محوریت شهید باهنر می پردازد هم بعضی از جنایات 
منافقین تروریس��ت و تحرکات امروز آنها را به تصویر 
می کش��د و هم اینکه به ازجان گذشتگی های سربازان 

گمنام امام زمان)عج( ادای دین می کند.
 اما یکی از جذابیت های سریال »راز ناتمام« بازسازی 
شخصیت های واقعی است. عالوه بر شهید باهنر که محور 
این سریال است، کاراکتر سایر بزرگان انقالب از جمله 
آیت اهلل خامنه ای، شهیدان رجایی و بهشتی و مرحوم 
 رفس��نجانی و... نیز توس��ط بازیگران، اجرا شده است. 
همچنین بازسازی شخصیت های دیگری چون مهندس 
بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، کشمیری و... نیز در این کار 
دیده می شود. بازسازی این شخصیت ها در این سریال و 
در اغلب موارد، باورپذیر و نزدیک به واقعیت است و یک 

ارزش افزوده در این اثر محسوب می شود. 
امید است تولید آثار نمایشی درباره قهرمانان ملی، 
بویژه اس��وه های انقالب در فضای هنری و رس��انه ای 
کشورمان به یک نهضت تبدیل شود و به طور مستمر 
ش��اهد آثار متعدد از این دس��ت در س��ینما، تئاتر و 

تلویزیون باشیم.

خوابی که دموکرات ها برای حزب »آبراهام لینکلن« در انتخابات ریاست جمهوری دیده اند

پاکسازی ترامپ از حزب جمهوری خواه

نگاهی به سریال »راز ناتمام«

پیوند دراماتیک معما، ترور و حماسه

یادداشت

دیدگاه
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